Protokol for Sdr. Starup Sogns Menighedsråd
Formandens initialer: ____ Dato: _______________ Blad nr.:____________

Referat af menighedsrådsmøde nr. 7-2016
Onsdag den 21. september 2016 kl. 19.00 i Sognehuset

Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Jørgen Dahlmann, Eva L. Pedersen, Aksel Mathiesen, Jakob Jepsen, Lone Jørgensen, Kirsten Grauholm
Afbud: Per Flintrup, Niels Arne Jensen
Sangvælger: Jørgen Dahlmann
1.
2.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Revisionsprotokollat og revisors erklæring

Formanden bød velkommen til september mødet. Ingen
bemærkninger.

Menighedsrådet godkender revisionsprotokollatet med
følgende kommentarer:
Pkt. 5
Vi har allerede i forsommeren 2016 overført 200.000 kr. fra
Danske Bank til Sydbank af hensyn til pengeinstitutternes
indskydergarantiordning, som øjensynlig ikke gælder længere.
Pkt.6:
Det kan vel ikke skade, at man har lidt på kistebunden.
Vi kan i øvrigt meddele, at vi i 2016 indtil nu har haft nogle
større uforudsete udgifter nemlig:
Til vores varmepumpe ved sognehus 38.000 kr.
Ny opvaskemaskine til sognehus 25.000 kr.
Ekstra elregning på 35.000 kr., som følge af ny afregningsform, hvor vi tidligere afregnede kvartalsvis bagud, men
hvor der nu skal betales forud.
I alt ca. 100.000 kr.
Det kan nævnes, at malerarbejde på præstegården til ca.
kr. 40.000,- er blevet skubbet fra 2015 til 2016 på grund af
vejret.
Hvis der bliver penge tilovers, skal en del af vores ”store”
kassebeholdning anvendes til medfinansiering af nyt blytag på kirkens sydlige sideskibe.
Pkt. 7
Ekspropriationserstatningen skal også anvendes til sideskibene, når de kan frigives fra skødekontoen.
Forsyningsselskabet Provas er i august blevet rykket for at
få tinglysningen i orden.
Pkt. 8,9 og 10:
Det er dejligt, at revisor mener, at fællesarealudgifterne er
for lave med 11 %.
Det vil vi tage til efterretning, og ved årets slutning lave en
ny beregning i forbindelse med årets momsregulering.
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3.

Budget 2017

4.

Nyt fra udvalgene

5.
6.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

7.
8.

Meddelelser
Eventuelt

Næste risikovurdering skal foretages i 2017 i forbindelse
med budgetlægning.
Da der ingen ændringer er i budgettet, genindlæses det
digitalt. Årsbudget 2017 er blevet afleveret til provstiet:
Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
21-09-2016 20:06
Aktivitetsudvalget: På tirsdag kommer Jørgen Toft Jessen og fortæller om Unesco byen Christiansfeld.
Ekskursionsudvalget: Der er udflugt til orgelbyggeriet i
Aabenraa i morgen. Der er 17 tilmeldte.
Kirkebladsudvalg: Intet nyt.
Kirke, kirkegård og præstegårdsudvalget: Vi har fået
tilbud på kr. 20.000,- fra Rentokil på at få udbedret borebille-angrebet på konfirmandbygningen. Vi får en uvildig vurdering på træværket i efteråret, inden vi træffer
en endelig beslutning om udbedring af skaden.
Nordsiden af taget på redskabsbygningen/maskinhuset
bliver skiftet her i september.
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehusudvalget: Intet nyt.
Valgudvalget: Vi har fået den sidste kandidat til menighedsrådet. Det er Hans Karl Enevoldsen.
Kirkeværge: Intet nyt.
Kontaktperson: Intet nyt.
Kasserer: Intet nyt.
Intet nyt.
Vores nye bistandspræst bliver Henriette Öberg. Hun
har den første tjeneste her den 11. december.
Intet nyt.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 20.15
Næste møde er onsdag 26. oktober 2016 kl. 19.00
(-hvor Kirsten Grauholm vælger sange)
Underskrifter:
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